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Lucky Luke har en trofast følgesvend, der følger ham gennem tykt og tyndt.
Det er hans hest der hedder…?
X. Jolly Jumper
Dags dato, i 1903 vinder den 32-årige franskmand Maurice Garin den
allerførste udgave af cykelløbet Tour de France. Løbet var på ca. 2.400 km og
fordelt på blot ??? etaper. Hvor mange etaper var der? 1. Der var 6 etaper
Magnus fra "Sprinter Galore" har et kæledyr. Sprinter kan tale med dyrene,
men han kommer op og skændes med Magnus´ kæledyr.
Hvilket kæledyr har Magnus?
2. En skildpadde
Finbladet vejsennep eller Barber-forstand var tidligere et nødvendigt tilbehør
i barberens urtehave. Hvad brugte han planten til?
X. At stilne blødninger
Indsæt de rigtige matematiske tegn i de tomme firkanter, så regnestykket går
op. De rigtige tegn er:
X. Divider og gange
Krybdyr er dyr med tyk, tør og skællet hud, som lever på land. De fleste arter
lægger æg, nogle føder levende unger. Deres kropstemperatur varierer i
modsætning til pattedyrs og fugles. Hvor mange arter lever der sikkert i
Danmark?
1. Her er 5 arter
Her er et billede af en ruin. Det er en ruin der ligger på Sydfyn. Murstenene,
der mangler, er sikkert brugt af egnens beboer. Hvilken ruin er det?
X. Finstrup kirke
Kai Nielsens originale udgave står i sandsten på Faaborg Museum mens en
bronzestøbning står på Torvet i Fåborg. Ymerbrønden har sin inspiration fra
den Nordiske mytologi. Hvad hedder koen?
X. Audhumbla
Børnebanden har fundet hemmeligheden om Vokseværk. Men den sure
mand Granberg har købt alle ingredienserne i hele byen og vil have Kåbe til
at smide det i søen. Hvad gør "Vokseværk"?
1. Det gør børn til voksne

Hvilken kasse kan foldes af figuren ovenfor?
1.
Den sidste etape af The Tall Ships Races 2022 vil tage Tall Ships-flåden fra
Antwerpen, Belgien, til ??? Hvor slutter The Tall Ships Races?
1. Det slutter i Aalborg
I 2000 stak vi for første gang til søs, og i år vil fribytterne på Visens Skibs
sommertogt 2022 for sidste gang give gratis koncert på havnen i den blå time som altid i humoristisk sam- og modspil med hinanden.
Hvor spiller de i aften?
X. I Rudkøbing
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